serviços

Montagem, desmontagem e reparo
de Juntas de Expansão no Campo

Equipe técnica Balg conduzindo
desmontagem de junta

Montador de junta de expansão realizando a substituição
do fole não-metálico (tecido) no próprio campo
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á 30 anos com tradição no mercado de juntas de expansão, a BALG também vem se especializando, nos
últimos anos, em montagens, desmontagens e instalações de juntas de expansão no campo. Estes serviços
são executados em plantas tanto on-shore quanto off-shore, como plataformas, cimenteiras e siderúrgicas,
dentre outras. Por esta razão, a empresa capacitou profissionais e desenvolveu tecnologia específicos.
Desse modo, o usuário do equipamento não necessita contratar outra empresa para se responsabilizar pela
instalação da junta, podendo contratar o serviço diretamente do próprio fabricante, a BALG, que possui a tecnologia necessária para o cumprimento das exigências técnicas das paradas industriais.
Além disso, usuários de juntas de expansão podem enviar suas juntas avariadas em operação para a fábrica da
BALG, no Rio de Janeiro, contratando nosso serviço de reparo. O serviço consiste na recuperação de componentes e substituição do fole, garantindo vida nova à junta de expansão.

Modalidades de serviço disponíveis
• Equipe Balg (ou equipe do cliente) responsável pela remoção da junta avariada, limpeza da estrutura existente
e instalação das novas juntas, com supervisão técnica
da própria Balg, no campo
• Equipe técnica Balg responsável por levantamentos
de dados e elaboração de relatórios técnicos, no campo, para avaliação de juntas de expansão em operação

Supervisão técnica Balg em levantamento
de dados em plataforma Petrobras

• Cliente responsável pela remoção da junta avariada e
envio do material para a fábrica da Balg, para fins
de recuperação da estrutura e substituição do fole
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